
קידום שותפות חוצה ארגון 
 S&OPבתהליך 
 

 טמפו משקאות 



Tempo: House of Brands 



TEMPO IN A NUTSHELL 

Main site in Netanya 

Brewery, bottling, marketing, 

sales, HQ, logistics 

Tel Aviv 

Jerusalem 

Logistics 

Haifa 

Eilat 

Logistics 

EGYPT 
JORDAN 

ISRAEL 

Barkan Winery 

Vineyards, cellaring 

11,000 

customers 

€300m 

sales 

1,000+ 

staff 

600 

SKUs 



Ownership structure 

Tempo Beverages 

Tempo Beer Industries 

(100% Beer-Bornstein Group) 
Heineken 

Barkan / 

Segal 

Winery 

Adir 

Trade 

Neni 

Coffee 

60% 40% 

100% 30% 51% 



 ערוצי מכירה

/  מאורגן 

 פרטי מאורגן

 כל השוק

 

 תדמית סיטונאים מוסדי מפיצים פרטי

 קניה מרוכזת• חופשות•
 חגים מוסלמים•

 קניה מרוכזת•

 חופשות•

 בין המצרים•

 מחסנים קטנים•

 חגים•

 מבצעים•

 מחסנים גדולים•

 חגים  •

 מבצעים•





תחזית  
 חודשית

תכנון 
ייצור  
 וייבוא

תכנית 
 הצטיידות

 רכש

דיוק  

-60תחזית 

70% 
רמת שירות  

90% 

השמדות 

בשווי אחוז 

 מהמחזור

מלאי עודף מול 

 חוסרים

חוסר 

יציבות  

בתכנית 

 המילוי

 מה היה לנו ?

חוסר 

 תקשורת





 סחר
/  תנאי סחר

/  מבצעים

 לקוחות

 מלאי זמין
בדיקת זמינות  

מלאי למבצע  

 בטווח קצר

  תוכנית

ייבוא  

/  ק"תוצ

 חומרים

ניתוח  

המכר 

 השוטף

תכנון  

 ביקושים

 ערוצים. מ
/  מבצעים

 לקוחות

 שיווק
פעילוי/מבצעים

היתכנות   השקות/ות

 שינוי ייצור

זיהוי  

 חריגות
התנהגות מכר  

חריג עקב  

 "  אירוע"

ניתוח  

 "  אירוע"
המרת פרטי  

עתידי  " אירוע"

 למכר כמותי

 תכנון ביקושים בידיים הנכונות

 רכש

המלצה  

 לפעילות
בבדיקת רמות  

 מלאי גבוהות



   S&OPתהליך

 פעילות שיווק
פעילות מכירות  

מבצעי אנשי  )
 ...(יעדים/ מכירות 

פעילות סחר  
/  שינוי מבצעים )

 ...(  הנחות ללקוח

עדכון תחזית  
 מכירות

תוכנית ביקושים  
 –ברמת שבוע 

ערוץ מכירות  ט "מק
 לחצי שנה

 עומס/ קיבולות ייצור 

דו  S&OPישיבת 
בקרת תכנון   –שבועי

 מול ביצוע יעדים

 :S&OPפורום 
 ל"מנכ•
 ל שיווק"סמנכ•
 ל מכירות"סמנכ•
 ל סחר"סמנכ•
 מנהל תכנון•
 מתכנן ביקושים•
 מפעל•
 לוגיסטיקה•

 תחזית מלאים

תוכנית אחסנה  
 רבעונית

עדכון תוכנית  
 מפעל רבעונית

בקרת חריגים  
 יומית

תחזית  
 מוסכמת

/ פעילות סחר 
 –שיווק / מכירות 

 אירועים מיוחדים
יעדי מכירה  

 חודש -לערוץ 
תחזית שנתית  

יעדים   –
 שנתיים

קצב ומגמה  
/ ברמת מוצר 

 ערוץ





 ריבוי תחזיות

 תקציב שנתי•

 תחזית מתגלגלת תפעולית  •

 תחזית לצורך יעדים ותגמול אנשי המכירות•
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 חברת טמפו -תהליך יעדי מכירה 

/  סחר 

 מכירות

תכנון  

 ביקושים

מכירות  

 בעבר

 שיווק

1-M<X<5-M 

 תחזית מתגלגלת

/  אופק 

 זמן

/  תועלת 

 תפוקה

 תחזית מתגלגלת

 ברמת ערוץ

מנהלי  

 ערוצים

שליש ראשון של 

 חודש קודם

שליש שני של 

 חודש קודם

מנהלי  

 סחר
ל  "סמנכ

 מכירות

לים  "סמנכ

ל  "ומנכ

S&OP 

 תחזית מתגלגלת

 בניכוי חריגים

 תחזית מתגלגלת

 ל מכירות"מאושרת סמנכ

 תקציב חברה
 ויעדי מכירות 



 חברת טמפו - מתגלגל  P&Lתהליך

ח רווח  "דו
והפסד עתידי  

  3-מתגלגל ל
*  חודשים
 קדימה

תכנון  -תכנון 
ביקושים לפי  
 3ערוץ מכירות 

חודשים קדימה  
 (בשילוב מכירות)

  -מכירות + סחר 
מחירי יעד למוצר 

השפעת . / ק.ש)
 (מבצעים

עלויות  –כספים 
+ קבועות 

משתנות לפי 
/  משפחה / מוצר 

 חטיבה

שיפור דיוק של 
תוכנית  
הכנסות  

החברה מול  
 שינויים

איתור מוקדם של 
דילמות ברמת 
מאקרו וקבלת  

החלטות  
 אופרטיביות

התאמת יעדי  
אנשי מכירות  
לתוכנית ייצור 

/ מכירות / 
 מבצעים

תקציב שנתי לפי מכר  
+ יעדי גידול . + ק.ש

יעדי מחיר לכל  
השנה העוקבת  

(  מבוצע בסוף שנה)
ערוץ   –ט "ברמת מק

 חודש -

 יעדי אנשי מכירות

 תכנון רווח והפסד



 תוצרים

 -

 10.0

 20.0

 30.0

 40.0

 50.0

 60.0

 70.0

 80.0

 90.0

 100.0

Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15

44.7 ל"תקציב מנכ 63.1 36.7 50.9 39.0 42.6 57.2

28.7 שנה קודמת 73.3 44.8 61.6 38.6 37.0 52.1

54.9 מכר בפועל 87.0 39.6

50.7 תחזית מתגלגלת 81.1 50.4 50.8 44.4 44.6 62.2

   5                 2                 5                 4                 3                 24               10             פער תקציב  

   64               59               57               51               47               44               20             פער תקציב מצטבר

   10               8                 6                 7-               5-               14               26             ק.פער ש

   62               52               44               38               45               50               37             ק מצטבר.פער ש

 8% 7% 6% 6% 7% 9% 7% %מצטבר . ק.פער ש

 8% 8% 8% 8% 8% 8% 4% %פער תקציב מצטבר 

 ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי 'אפר מרץ ע"י

 15 22 22 22 20 14 23 .נ.ש

 20 21 23 20 20 16 22 .ק.ש



 תוצרים

Opening days per month - beer 21.0 23.0 21.0 13.0

13 Opening days per month - S.D. 21.0 23.0 21.0 13.0

1rst shift maintenance days/mth/line 2 2 2 0

Opening hours/mth/line - Beer 504 552 504 312

Opening hours/mth/line - S.D. 504 552 504 312

Month JUL AUG SEP OCT

Hours Available For Production - Beer 487 535 487 312

Hours Available For Production - S.D. 487 535 487 312

בירה חוזר Line 2 22% 28% 20% 35%

בירה ח"פ Line 4 71% 55% 57% 80%

חביות בירה Line 7 32% 22% 31% 32%

Total Beer Dep. 42% 35% 36% 49%

פחיות Line 8 80% 85% 77% 104%

זכוכית Line 9 72% 71% 72% 67%

מוהל Line 10 20% 22% 25% 19%

מוגז 1.5 Line 12 67% 82% 96% 98%

משק"ל + פפסיקו 2 ל' Line 13 67% 55% 92% 73%

נובה + קולים Line 14 81% 82% 104% 97%

Total S.D Dep. 55% 57% 67% 65%

Plant Total 51% 50% 57% 61%



 תוצרים

 תקציב .ק.ש LE סוג אריזה גודל אריזה אריזה
LE  מול

.ק.ש  

LE  מול

 תקציב

הפרש מול  

 תקציב בתיבות
 הערה

     כ פפסיקו"סה
3,873,760 3,941,330 3,966,564 -1.7%  -2.3%          -92,804    

 PET 1.500 משפחתי
2,510,590 2,504,220 2,558,239 0.3% -1.9%  'ל 1כולל   47,649-         

 PET 2.000 משפחתי
138,798 167,243 167,145 -17.0%  -17.0%          -28,347    

 פוסטמיקס 10.000 מזיגה
174,345 177,303 171,525 -1.7%  כולל פרמיקס  2,820             1.6% 

 פוסטמיקס  20.000      מזיגה
88,228 92,205 92,264 -4.3%  -4.4%            -4,036    

 זכוכית 0.250 אישי
3,186 9,408 9,407 -66.1%  -66.1%            -6,221    

 פחית 0.330 אישי

328,227 384,505 362,528 -14.6%  -9.5%          -34,301  

20 K 2, פער מוסדי  

  1, מפיצים 8, סיטונאים

 פרטי

 זכוכית 0.330 אישי
307,556 303,098 302,020 1.5% 1.8%             5,536    

 PET 0.5 אישי
322,830 303,362 303,436 6.4% 6.4%           19,394    



 הישגים

 רמת שירות•

 רמות מלאי•

 צמצום השמדות•

 סנכרון מלא של הגורמים התפעוליים והמסחריים•

 תחזית רווח והפסד•

 שפה אחידה•

 



 ?מה הלאה 

 תכנון מרובה אתרים•

 סיכונים/ ניהול תרחישים •

 ?פתרון מערכת •

 מלאי בדרך •

•BTB 
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